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1969, 6. leden, Praha.
Návrh Jana Palacha, adresovaný studentskému představiteli 
Lubomíru Holečkovi, na obsazení budovy Československého rozhlasu 
a vyhlášení generální stávky.¹

Vážený kolego,
po delší úvaze jsem se rozhodl sdělit Ti touto formou svůj návrh pro případnou 
akci studentstva. Za současné situace je jasné, že izolovaná akce studentstva, 
ať již jde o stávku či demonstraci, je neúčinná. Je totiž nasnadě, že bez pomoci 

„hromadných sdělovacích prostředků“ se nemůže vyvolat žádná účinná akce v ce-
lonárodním měřítku (např. gen. stávku) [!].

Navrhuji akci, jež se na první pohled může zdát bláznivá (možná, že blázni-
vá je), namísto nějaké demonstrace se mi jeví jako účelnější a efektnější obsadit 
rozhlas a vysílat výzvu ke stávce za zrušení cenzury a za Smrkovského² (např.).

Domnívám se, že k této akci je dnes příznivá atmosféra (Colotka kandidátem 
za Smrkovského, prohlášení ÚV…). Možná, že podruhé se tak příznivá situace 
nenaskytne. Vlastní akci by mohla provést poměrně malá skupina, a teprve do-
datečně by se kolem rozhlasu na pokyn rozhl[asu] shromáždila masa studentů 
(nedaleko je budova VŠE s 3000 posluchači).³

Jestliže se Ti návrh bude zdát šílený, tak Tě prosím, aby jsi ho zahodil a ne-
zmiňoval se o něm. V opačném případě dělej, co uznáš za vhodné. Protože nená-
vidím anonymitu, a abych snížil podezření ohledně provokatérství, píši na místo 
závěrečné fráze svou adresu

Jan Palach
kolej UK Spořilov 5/6
P.S. Leden 68 začal shora, leden 69 může začít zdola.

| ABS, H-682, podsvazek 1, 3 strany A5 rukopisu. |

1 Jan Palach návrh předložil na plenárním zasedání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 6. ledna 
1969. Lubomír Holeček návrh patrně nepřečetl a předal jej do archivu ARS. Ten byl v roce 1969 
předán do Archivu Univerzity Karlovy, kde byl dopis v červenci 1970 zabaven Státní bezpečností 
v souvislosti s vyšetřováním členů Hnutí revoluční mládeže. Srov. dok. č. 53 a 65.

2 Josef Smrkovský byl od dubna 1968 do prosince 1968 předsedou Národního shromáždění. Pod zá-
minkou federalizace Československa byl do čela Federálního shromáždění ČSSR zvolen Peter 
Colotka. Tento krok vyvolal pobouření části veřejnosti. Srov. Václav Vrabec, Vybočil z řady. Medailón 

Josefa Smrkovského a doby, v níž žil, Praha 1991, s. 162.
3 Budova Vysoké školy ekonomické se nachází několik set metrů od Vinohradské třídy, kde je hlavní 

sídlo Československého rozhlasu.


